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AO PREGOEIRO OFICIAL E AOS MEMBROS DA EQUIPE DE APOIO DA 

SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO (SEAPA) 

Referências: 
Pregão Eletrônico n.: SRP n. 08/2021 
Processo n.: 202117647002871. 

EUROTRACTOR ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA., inscrita no 

CNPJ/MF sob n. 07.540.604/0001-70, sediada na Avenida Perimetral Norte, S/N, 

Quadra E, Lote 7/8, Setor Santa Genoveva 2, Goiânia, Goiás, CEP 74.682-100, 

vem, respeitosamente à presença de Vossa Excelência, de forma tempestiva, 

apresentar  CONTRARRAZÕES AO RECURSO ADMINISTRATIVO  interposto pela 

empresa XCMG BRASIL INDÚSTRIA LTDA. em face de Decisão que declarou a 

empresa Eurotractor vencedora do Lote n. 03, o que faz com fulcro nos fatos e 

fundamentos adiante aduzidas. 

01. BREVE SÍNTESE FÁTICA 	1 
iPL 

1. Trata-se de Pregão Eletrônico SRP n. 08/2021 destinada ao 

Registro de Preços para eventual aquisição de Retroescavadeiras de pneus, 

Motoniveladoras e Pás Carregadeiras, para o Estado de Goiás, por meio da 

Secretaria de Agricultura, Pecuária e Abastecimento - SEAPA a serem distribuídos 

aos municípios goianos. 

2. Após o devido trâmite processual, a empresa Eurotractor, ora 

Recorrida, sangrou-se vencedora dos Lotes n. 03 e 04. 

3. Ocorre, entretanto, que a empresa XCMG Brasil Indústria Ltda., 

ora Recorrente, inconformada com sua derrota no certame, apresentou Recurso 

Administrativo em face da Decisão que declarou a empresa Eurotractor vencedora 

dos lotes supracitados. 

4. Insatisfeita, a Recorrente pauta sua fundamentação e uma única  

tese: violação ao princípio da vinculação ao instrumento convocatório por suposto 
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não enquadramento da empresa Eurotractor como Microempresa e/ou Empresa de 

Pequeno Porte. 

5. É em face deste recurso administrativo que a empresa Eurotractor 

apresentar suas contrarrazões, visto que, data máxima vênia, os argumentos 

apresentados não merecem prosperar, conforme passa-se a expor. 

02. FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA 

02.1. LOTE N. 4: CRITÉRIOS DE ENQUADRAMENTO PARA MICROEMPRESA E 

EMPRESA DE PEQUENO PORTE — EVIDENTE BOA-FÉ DA EMPRESA 

EUROTRACTOR 

6. A Recorrente sustenta, equivocadamente, que esta Recorrida teria 

exercido conduta inidônea durante o trâmite do certame em que se sagrou 

vencedora dos Lotes n. 3 e 4. 

7. Argumenta que não caberia o enquadramento nos critérios da Lei 

Complementar n. 123/06 e no Decreto n. 8.538/15, destinado a Microempresa e da 

Empresa de Pequeno Porte, por isso esta não poderia gozar dos benefícios 

ofertados pela legislação. 

8. Por fim, aduz, sem embasamento qualquer, que a documentação 

apresentada pela empresa Eurotractor seria supostamente falsa e em razão disso, 

deveria ser aplicada penalidade à Recorrida. 

9. Não é esse o entendimento que merece prosperar. 

10. De início, vale ressaltar que a empresa Eurotractor atua no ramo 

de licitações há anos e que sua conduta ilibada e reputação idônea são conhecidas 

por todos aqueles que contratam com a empresa Recorrida. A título informativo, a 

Recorrida já participou e logrou êxito, inclusive, em outros certames promovidos 

por este órgão (SEAPA) e, assim como em todos os certames, entregou todo o 

maquinário solicitado e cumpriu o contrato sem qualquer entrave à Administração 

Pública. 

11. Tal conduta proba não poderia ser diferente no presente certame. 

Conforme esperado, a Recorrida venceu o certame imbuída de boa-fé, com atuação 

honesta e, diferentemente do argumentado pela Recorrente, de forma 

comprometida com o Interesse Público. 

12. Fato é que a Recorrida não participou do Lote n. 4 imbuída de má- 

fé (diferentemente do que presume a Recorrente). 
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13. Não haveria, afinal, qualquer razão para que os representantes da 

empresa EUROTRACTOR (consolidada no mercado) participasse de um lote para 

ME/EPP mesmo que soubessem que esta não se enquadraria nos requisitos 

dispostos em lei e que seria desclassificada. Afinal, seria praticamente impossível 

que essa questão tivesse "passado desapercebida" pela comissão. 

14. O que houve, aqui, foi uma confusão por parte dos responsáveis 

por representar a EUROTRACTOR no certame - que, por um lapso, não tinham 

ciência da alteração recente da condição da empresa. 

15. Fato é, afinal, que a EUROTRACTOR possui até abril para 

apresentar o fechamento do balanço anual - de modo que, no o sítio eletrônico da 

Receita Federal', a informação ainda é de que a Recorrida se enquadra, 

formalmente, como Empresa de Pequeno Porte (EPP). Veja o extrato: 

REPÚBLICA FEDERATiVA DO BRASIL 

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA 

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO 
MATRIZ 	

CADASTRAL 

EUROTRACTOR ENGENHARIA E COMERCIO LTDA. 

EUROTRACTOR 	 JEPP 

46.62.1.00 - Comércio atacadista de máquinas, equipamentos para tenaplenagem, mneraçào e construção, partes e 
peçaÁ 

16. Nessa senda, conclui-se, por conseguinte, que a alegação da 

Recorrente de que a documentação apresentada pela Recorrida seria supostamente 

falsa, indubitavelmente, não merece guarida. É essa documentação idônea que 

levou ao lapso cometido pela empresa. 

17. Isso se verifica porque, assim como o extrato colacionado, a 

documentação apresentada no certame é certificadas pela Receita Federal e os 

documentos públicos emitidos por pessoa jurídica de Direito Público gozam de 

presunção de veracidade e são dotados de fé pública. 

1 https ://servicos. receita .fazenda .gov . br/servicos/cnpjreva/Cnpjreva_Solicitacao.asp?cnpj =07540604000 
170 
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18. Dessa forma, alegar que a documentação apresentada é falsa é 

alegar que as certidões emitidas pela Receita Federal também são falsas, o que 

claramente não se sustenta. 

19. A empresa Eurotractor, ciente de suas responsabilidades e da 

seriedade deste órgão público, imbuída de boa-fé à época do certame, reforça que 

jamais apresentou documento falso (diferentemente do que argumenta a 

Recorrente). 

20. Nesse sentido, a Recorrente presume a má-fé da EUROTRACTOR 

com fulcro em elementos frágeis e acusações sérias que não se sustentam após 

uma análise mais cuidadosa. 

21. Ora, a má-fé nunca se presume, mas deve, sim, ser comprovada - 

o que não foi feito para Recorrente. 

22. Nesse sentido, não é razoável nem proporcional que a Recorrida, 

que sempre agiu de boa-fé e que sempre cumpriu seus contratos administrativos 

firmados ao longo dos anos, de maneira eficiente e transparente, seja penalizada 

severamente no presente caso, muito menos com a gravíssima sanção de 

declaração de inidoneidade - tudo isso em virtude de um lapso totalmente 

escusável. 

23. Ante as razões expostas pela Recorrida, portanto, fica claro que a 

argumentação da empresa Recorrente não merece prosperar, de modo que não há 

falar em penalização da Recorrida. Assim, razoável seria, somente, a aplicação do 

art. 43 §4 do Decreto n. 10.024/19, no que tange a desclassificação da Recorrida 

somente em relação ao item n.4, uma vez que é o item voltado, especificamente, 

para ME/EPP. 

02.2. LOTE N° 3: DEVIDA CLASSIFICAÇÃO DA EUROTRACTOR - 

CUMPRIMENTO AO EDITAL E AO INTERESSE PÚBLICO. 

24. Conforme fundamentado anteriormente, em que pese exista 

enquadramento formal da Recorrida nos critérios destinado a Microempresa e 

Empresa de Pequeno Porte, a empresa Eurotractor, em relação ao lote n.3, não 

gozou e qualquer dos benefícios ofertados pela LC 123/06, atuou e concorreu nas 

mesmas condições de igualdade material que as outras concorrentes. 

25.  Em outras palavras: 	a 	empresa 	Recorrida, ao 	ser declarada 

vencedora do lote n.3, 	o fez por ofertar a 	melhor proposta (menor preço) 	à 
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Administração Pública, de modo que não se utilizou dos benefícios concedidos às 

ME/EPP para lograr êxito neste item específico. 

26. Ora, qual seria, então, a vantagem que a empresa teria utilizado 

para vencer o lote? Nenhuma! A empresa Eurotractor venceu o referido lote 

simplesmente por apresentar a melhor proposta possível. 

27. Dessa forma, não há dúvida de que a empresa Recorrida, além de 

atender todos os requisitos editalícios, atendeu, de igual maneira, ao Interesse 

Público. 

28. Nesse sentido, o pedido de reforma da decisão que declarou 

vencedora a Recorrida não merece amparo, justamente pelo fato de que a proposta 

apresentada pela Eurotractor é a que melhor atende ao Interesse Público. 

29. Ora, a desclassificação da EUROTRACTOR quanto ao lote n.3 seria 

totalmente desarrazoada e contrária ao interesse público, uma vez que seria 

necessário contratar com empresa que não apresentou a melhor proposta possível, 

o que seria, por óbvio, mais oneroso à Administração Pública. 

30. Manter a vitória da Recorrida, portanto, é fazer valer o Princípio da 

Eficiência, enquanto reformar a decisão é violar o Princípio da Celeridade e 

Economia Processual, principalmente porque não há qualquer prejuízo à 

Administração Pública. 

31. Por estas razões, a desclassificação é medida extrema, não 

amparada pela razoabilidade e proporcionalidade, e não deve ser aplicada ao caso 

concreto. Nesse sentido os Professores Marcelo de Alexandrino e o Vicente Paulo, 

elucidam: 

"Como se vê, o princípio da razoabilidade (citado por alguns autores com 
'princípio da proibição de excesso') tem por fim aferir a compatibilidade 
entre os meios e os fins de um ato administrativo, de modo a evitar 
restrições desnecessárias, arbitrarias ou abusiva por parte da 
Administração Pública". (Marcelo de Alexandrino e o Vicente Paulo. 
Direito Administrativo, Sa  ed., Impetus, RJ, 2005, pág. 115/116)". 

32. Eventual desclassificação da Recorrida, além não levar em 

consideração princípios constitucionais, caracterizaria excesso de formalismo, de 

modo a desconsiderar as justificativas apresentadas. De acordo com o Professor 

Marçal Justen Filho: 

"Nesse passo, a atividade administrativa exige prestigio aos princípios da 
razoabilidade e proporcionalidade. O princípio da regra da razão 
expressa-se em 'procurar a solução que está mais em harmonia 
com as regras de direito existentes e que, por isso, parece a mais 
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satisfatória, em atenção à preocupação primária de segurança, 
temperada pela justiça, que é a base do direito'. A Administração 
está constrangida a adotar alternativa que melhor prestigie a 
racionalidade do procedimento e de seus fins. Não seria legal 
encampar decisão que impusesse exigência dissociada da 
realidade dos fatos ou condições de execução impossível. O 
princípio da proporcionalidade restringe o exercício das competências 
públicas, proibindo o excesso. A medida limite é a salvaguarda dos 
interesses públicos e privados em jogo. Incumbe ao Estado adotar a 
medida menos danosa possível, através da compatibilização entre os 
interesses sacrificados e aqueles que se pretende proteger. Os princípios 
da proporcionalidade e razoabilidade acarretam a impossibilidade de 
impor consequências de severidade incompatível com a irrelevância de 
defeitos. Sob esse ângulo, as exigências da Lei ou do Edital devem ser 
interpretadas como instrumentais." (grifo nosso). 

33. Assim, a desclassificação da Recorrida em relação ao item n.3 é 

completamente descabida, uma vez que a EUROTRACTOR cumpriu todos os 

requisitos do edital, agiu de boa-fé, teve conduta proba e atendeu devidamente ao 

Interesse Público. 

03. REQUERIMENTOS FINAIS. 

34. Ante as razões de fato e de direito aqui expostas, requer sejam as 

presentes Contrarrazões recebidas, de modo que seja mantida a decisão que 

declarou a empresa Eurotractor vencedora do item n.3, sem a aplicação de 

quaisquer penalidades à Recorrida no que tange o item n.4. 

Goiânia, 20 de janeiro de 2022. 

EUROTRACTOR ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA. 
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Sétima Alteração Contratual da Empresa: 

1 	EUROTRACr0R ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA.-EPP 
CNPJ n1 .07.540.60410001-70 

JUCEG n1 .52203582422 

AUGUSTO LEANDRO BECKER, brasileiro, casado em regime de comunhão parcial 
de bens, contador, portador da Carteira de Identidade Profissional do ORO n° 
013431/0-3-GO, e CPF n 1 .788.094,601-20, natural de Carazinho-RS, nascido em 02 de 
agosto de 1977, filho de Gervâsio Becker e de Zélia Barzotto Becker, residente e 
domiciliado na Rua T-64, n 0 1,175, Qd.158, Lts.01/11/12113, Apto.2.602, Residencial 
Eminent, Setor Bueno CEP-74.230-1 10, Goiânia-GO. 

MARLON JULIANO BECKER, brasileiro, casado em regime de comunhão parcial de 
bens, economista, portador da Carteira de Identidade Profissional do Corecon n° 
1709/D-GO, e 0FF no . 775.553.501-06. natural de Carazinho-RS, nascido em 10 de 
março de 1976, filho de Gervásio Becker e de Zélia Barzotto Becker, residente e 
domiciliado na Rua 47. n 0 535, Qd.002. Lts 07-09/30/31, Apto.2.603, Condomínio 
Lessence Dulac, Jardim Goiás, CEP-74,805-450, Goiânia-GO 

MARCUS VINICIUS BECKER, brasileiro, casado em regime de comunhão parcial de 
bens, engenheiro civil, portador da Carteira de Identidade n 0 4313497 DGPC-GO e 
CPF n0 984.592.791-20, nascido em 16/1011986, filho de Gervásio Becker e de Zélia 
Barzotto Becker, natural de Goiânia-GO, residente e domiciliado na Rua T-37, n 0 3256, 
Quadra 141. Lote 20, Apto.600, Setor Bueno, CEP-74.230-022 Goiânia-GO. 

Únicos sócios da sociedade empresária: EUROTRACTOR ENGENHARIA E 
COMERCIO LTDA. - EPP, estabelecida com sede na Avenida Perimetral Norte, 
Quadra E, Lotes 07108. Setor Santa Genoveva, CEP-74.682-100, Goiània-GO, 
identificada com CNPJ n 0 07 540,60410001-70, com Contrato Social arquivado na 
JUCEG sob o n 0 52203582422 por despacho de 0910812005. 

Resolvem entre si e na melhor forma de direito, alterar sua Sociedade Limitada na 
forma no disposto nos artigos 1.052 a 1.087 da Lei n° 10.406/2002 (código civil) regida 
pelas as cláusulas e condições seguintes 

Primeira Cláusula - O Capital Social da Sociedade Empresária que é de R$ 67 800,00 	/ 
(sessenta e sete mil e oitocentos reais), dividido em 67.800 (sessenta e sete mil e 
oitocentas) quotas no valor de R$ 1,00 (um real) cada, totalmente subscrito e 	/ 
integralizado, passa a ser de R$ 2.382.800,00 (dois milhões, trezentos e oitenta e dois 	f 
mil e oitocentos reais) dividido em 2.382.800 (dois milhões, trezentas e oitenta e duas 
mil e oitocentas) quotas no valor de R$ 1,00 (um real) cada, cujo aumento de R$ 	

/ 2.315.000.00 (dois milhões, trezentos e quinze mil reais) subscrito nesta data, foi 
integralizado em moeda corrente do país durante o ano de 2016, conforme balanço 
patrimonial, sendo integralizado na proporcionalidade das quotas de capital dos sócios. 
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Segunda Cláusula - O Capital Social por força da alteração do seu valor, passa a ser 
distribuído entre os sócios da seguinte forma: 

SÓCIOS N°.QLIOTAS UNIT. R$ TOTAL R$ 
AUGUSTO LEANDRO BECKER 794268 1,00 33,341 794.268,00 
MARLON JULIANO BECKER 794.266 1,00 133,33.  .794266,00 
MAUS VINICIUS BECKER 794.266 1,00 333 794,26600 

TOTAL 2.382.800 100 2.382.800,00 

TerceiraCláusula - Permanecem inalteradas as demais cláusulas e condições 
estabelecidas no contrato primitivo da sociedade e alterações posteriores, não 
alcançadas pelo presente instrumento de alteração contratual. 

rQ 	 __ 

Primeira Cláusula - A sociedade gira sob a denominação social de: EUROTRACTOR 
ENGENHARIA E COMERCIO LTDA. - EPP. 

Segunda Cláusula - A sociedade tem como nome de fantasia: EUROTRACTOR. 

Terceira Cláusula - A sociedade tem sua sede na Avenida Perimetral Norte, Quadra 
E, Lotes 07108, Setor Santa Genoveva, CEP-74.682-100, Goiânia-GO. 

Quarta Cláusula - A sociedade não tem filiais, podendo, entretanto, abri-Ias em 
qualquer parte do território nacional, obedecendo no que dispuser a legislação vigente. 

Quinta Cláusula - A sociedade tem por objetivo social: 
- Comércio atacadista de: Máquinas, Equipamentos, Implementos, Peças e 
Acessórios, Novos e Usados de Construção, Terraplenagem, Pavimentação, 
Industrial, Agrícola, Limpeza Pública, Urbanização, Sinalização Viária, Playground 
e Similares; equipamentos para aeródromos e aeroportos; equipamentos para 
portos fluviais e marítimos; areia, pedra britada e cal; Produtos betuminosos 
(emulsão asfáltica, asfalto diluído, concreto asfáltico de petróleo; 

- Distribuição por conta própria e de terceiros de máquinas, equipamentos e 
produtos das atividades supra descritas; 

- Construção civil em geral; Obras de saneamento e esgoto; Obras de('  
terraplenagem; Construção de aeródromos e aeroportos, obras de arte especiais,\

,
/ 

portos fluviais e marítimos e pavimentação de rodovias e ferrovias; 
- Pintura para sinalização em pistas rodoviárias e aeroportos, sinalização 
horizontal e/ou vertical de rodovias; 
- Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e 
sinalização em vias públicas, portos e aeroportos; 

- Manutenção e reparação de máquinas e equipamentos de terraplenagem, 
pavimentação e construção; 
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- Prestação de serviços de consultoria e projetos de engenharia; 
- Locação de Máquinas e Equipamentos de Construção, Rodoviário, Industrial e 
Similares; 

Sexta Cláusula - O prazo de duração da sociedade é por tempo indeterminado, tendo 
iniciado suas atividades 2510712005. 

Sétima Cláusula - O capital social é de R$ 2382.800,00 (dois milhões, trezentos e 
oitenta e dois mil e oitocentos reais), dividido em 2382.800 (dois milhões, trezentas e 
oitenta e duas mil e oitocentas) quotas no valor de R$ 100 (um real) cada, todas 
subscritas e integralizadas em moeda corrente, sendo assim distribuídas entre os 
sócios: 

iõÏos 	N°.QÜÕf 	UNIT.F 
AUGUSTO LEANDRO BECKER i 	794.268 	1,00 
MARLON JULIANO BECKER 	794.266 

33,34 794.,00 
1,00 33,33 794.266,00 

MARCUSVINICIUS 8ECKER 	794.266 	1,00 33,33 794.266,00 
TOTAL 	_2.382.800 100 800 

Oitava Cláusula - A responsabilidade dos sócios é na forma da lei vigente e restrita ao 
valor de suas quotas, mas todas respondem solidariamente pela integralização do 
Capital Social, na forma do que dispõe o artigo 1052 do Código Civil, 

Nona Cláusula - A administração da sociedade é exercida por todos os sócios 
administradores, obedecido ao disposto no artigo 1,060 do Código Civil Brasileiro .- Lei  
10 406/2002-, que se incumbirão de todas as operações e representarão a sociedade 
em conjunto ou isoladamente, em todos os negócios de seu interesse e praticarão 
quaisquer atos de sua vida jurídica e social, para o que se necessário poderão constituir 
procurador ou procuradores, com os poderes das cláusulas "Ad-Judicia" e "Ad-Negotia", 
sendo-lhe porém vedado o uso da firma da sociedade em atos estranhos ao interesse 
da mesma, mormente ao tocante a fianças, avais, endossos, ou quaisquer outras 
obrigações e encargos que venham onerar a sociedade, respondendo perante a mesma 
e terceiros solidária e ilimitadamente, pelo excesso de mandato, e pelos atos que 
praticar com violação a lei e ao presente contrato, restando estabelecido que caberá ao 
sócio MARCUS VINICIOS BECKER as atribuições de Diretor Técnico, Ao sócio 
AUGUSTO LEANDRO BECKER as atribuições de Diretor Administrativo e, ao sócio 
MARLON JULIANO BECKER, as atribuições de Direito Comercial, 

Décima Cláusula - Os administradores declaram sob as penas da Lei, de que não( 
estão impedidos de exercerem a administração da sociedade, por lei especial, ou em 
virtude de condenação criminal, ou por se encontrarem sob os efeitos dela, a pena que 
vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, 
de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, 
contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa de concorrência, contra 
as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade. (Artigo 1.011 § 1 0 , CC/2002). 
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TRACTOR 

Décima Primeira Cláusula - Os administradores farão uma retirada mensal a título de 
pró-labore, observando no que couber, a legislação em vigor do imposto de renda. 

Décima Segunda Cláusula - No caso de morte de um dos sócios a sociedade não se 
dissolverá, proceder-se-á na forma como dispõe o artigo 1.028 do Código Civil - Lei 
10,40612002. ou outras disposições vigentes. 

Décima Terceira Cláusula - Fica designado o dia 31 de dezembro de cada ano civil, 
para a realização do balanço geral da sociedade, com a apuração de lucros ou 
prejuízos, elaboração de inventário, balanço patrimonial e balanço do resultado 
econômico, em cumprimento ao que determina o artigo 1.065 do Código Civil, sendo 
suportado ou distribuído. 

Décima Quarta Cláusula - Os sócios poderão proceder levantamento de balanço 
geral intermediário, por período mensal, trimestral, semestral, ou qualquer outra 
periodicidade. e, sendo apurado lucros, poderão estes ser distribuídos aos sócios. 

Décima Quinta Cláusula - Fica eleito o foro de Goiânia-GO, com renúncia expressa 
de qualquer outro, por mais privilegiado que seja, para dirimir quaisquer dúvidas que 
surgirem na sociedade, com relação às cláusulas deste contrato. 

E por estarem assim, justas e contratadas assinam o presente instrumento particular de 
Sétima alteração contratual da empresa EUROTRACTOR ENGENHARIA E 
COMERCIO LTDA. - EPP, em 01 (uma) via para que produza seus legais jurídicos 
efeitos. 

Goiânia-GO, 02 de outubro de 2017. 

AUG STO LEANDRO BÉÇXER 
\, 	Sócio 

MARLON .J'ULIANO BECKER 
Sócio 
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